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)أحمد باكير( الشيخ فيصل احلمود وفواز الشمري متوسطني املكرمني  

درع تكرميية لعادل اخلرافيتكرمي د.فايزة اخلرافي درع العم يوسف احلجي يتسلمه يوسف عبدالرحمن

)أسامة البطراوي( الشيخة فريحة األحمد خالل املؤمتر الصحافي   

الشمري: اإلنسان أغلى ثروة للوطن وعلينا الكشف عن مكامن اإلبداع لدى مواطنينا

 دانيا شومان
حتت رعاية وبحضور سفيرنا لدى اململكة األردنية الهاشمية 
الش����يخ فيصل احلمود أقامت جريدة الش����رق مهرجان املبدعني 
الكويتيني السنوي الثامن على مسرح الشامية مساء أول من أمس، 
وبدأ حفل التكرمي بكلمة لرئيس حترير الشرق فواز الشمري أعرب 
فيها عن سعادته للحضور الكبير مؤكدا على ان هذا التكرمي الذي 
يقام للس����نة الثامنة على التوالي يأتي من اإلميان بأن اإلنس����ان 
هو أغلى ثروة للوطن موضحا ان الدول املتقدمة أوجدت لنفسها 
مكانا مرموق����ا ومتقدما بني الدول من خ����ال بحثها الدؤوب عن 
ثرواتها البرية والكشف عن مكامن اإلبداع ودعم أبنائها وتقديرهم 

وتشجيعهم.
وقال الش����مري في كلمته: »نحن في الكويت لدينا الكثير من 
مناذج املبدعني الذين قدموا إجنازات ونالوا تقديرا دوليا ورفعوا 
راية الكويت عاليا في العديد من احملافل الدولية فكانوا بحق خير 
سفراء للكويت الدولة واإلنسان، وكعادتها وللسنة الثامنة تقيم 
جريدة الشرق مهرجان تكرمي املبدعني الكويتيني وهو تكرمي ألبناء 
الكويت الذين قدموا للكويت وحققوا اجنازات دولية على جميع 
األصعدة سواء االقتصادية أو االجتماعية أو اإلنسانية أو العلمية 

أو الرياضية أو غيرها خال العام 2009«.
وبعدها بدأ راعي احلفل الشيخ فيصل احلمود بتوزيع الدروع على 

الشخصيات املكرمة والتي شملت نخبة من التربويني واالقتصاديني 
والرياضيني واألكادمييني واإلعاميني واملخترعني ومت تكرمي العم 
يوسف احلجي رئيس الهيئة اخليرية اإلسامية ود.فايزة اخلرافي 
واالقتصادية مها الغنيم وم.عادل اخلرافي والرئيس التنفيذي لشركة 
زين لاتصاالت د.سعد البراك ود.نورية الرومي وم.منار احلشاش 
واإلعاميني عادل املشعل وفارس الشمري، كما شمل التكرمي عددا 
من املخترع����ني الذين فازت اختراعاتهم بعدد من اجلوائز احمللية 
العاملية واحمللية واإلقليمية وهم خالد جعفر احلسن وجمال القبندي 
وقاسم القفاص وشافي الدوسري ومحمد اسماعيل البناي وجاسم 
القناعي، كما شمل التكرمي هذا العام عددا من أعضاء النادي الكويتي 

للمعاقني والذين سبق ان نالوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية 
وحصلوا على مراكز متقدمة في عدد من مس����ابقات ألعاب القوى 
في تونس وسويس����را واليابان وشمل التكرمي من أبطال املعاقني 
خلود املطيري وحم����د العدواني وناصر العازمي وماجد الصايغ 
ومحمد الغريب ويوسف الوايل وعبدالرحمن القاف وعادل محمد 

وعبداهلل بولند وعبداهلل السيف وعبدالعزيز رجا.
كم����ا مت تق����دمي درع تكرميية لراعي املهرجان الش����يخ فيصل 
احلمود الذي أعرب عن سعادته برعاية حفل هدفه تكرمي املبدعني 
في املجاالت املختلفة والتي تؤدي جميعها الى رفعة اسم الكويت 

عاليا معتبرا ان تكرمي هؤالء املبدعني هو تكرمي للكويت كلها.

فيصل الحمود رعى مهرجان تكريم المبدعين الكويتيين السنوي الثامن

»األشغال«: »خدمة المواطن« استقبل 
271 شكوى خالل عام 2009

أعلنت وزارة األشغال أمس ان مكتب خدمة 
املواطن بإدارة العاقات العامة بالوزارة تلقى 
271 ش���كوى خال ع���ام 2009 وحتويلها الى 

اجلهات املختصة.
وقال رئي���س املكتب علي بوش���هري في 
بيان صحافي ان الوزارة تتلقى الشكاوى من 
واقع مسؤولياتها وحرصها على التواصل مع 
املواطنني واملقيمني فيما يتعلق مبتابعة خدمات 

ومرافق الوزارة املقدمة منها.
واضاف بوش���هري ان من أه���م اجنازات 
مكتب خدمة املواطن الع���ام املاضي التركيز 
اإلعامي على رقم الطوارئ 150 وتوزيع وتوفير 
بوسترات التوعية على املرافق العامة خلدمة 

املواطنني.
واوضح ان من اجنازات املكتب خال العام 
التوعوي���ة باجلمعيات  األف���ام  املاضي بث 
القصيرة  الرس���ائ��ل  والتلفزيون وارس���ال 
للمواطنني واملقيمني الى جانب رق���م الطوارئ 
الذي يتلق���ى الش���كاوى واملاحظ���ات على 
مدار الس���اعة الى جانب تلقي الشكاوى على 
صفحة الوزارة االلكترونية وفق من���اذج معدة 

لذلك.
واش���ار الى ان املكتب ق���ام بالتواصل مع 
املواطنني باملناطق اجلاري تنفيذ خدمات الوزارة 
بها مثل مش���روع مشرف وصباح السالم من 
خال توزيع لوحات اعانية باملرافق العامة 
لتلك املناطق حول أرقام هواتف مكاتب املشروع 

ملتابعة أي شكوى أو ماحظات.

جميع احملافظات في هذا العام والعام 
املقبل.

بدورها أش����ادت اإلعامية فيحاء 
الس����عيد بالزيارة ونتائجها، خاصة 
ان أصداء جائزة األم املثالية وصلت 
الى مصر وحتظى مبتابعة من املعنيني 
بشؤون األسرة وعلى رأسهم السيدة 

األولى سوزان مبارك.
هذا الى جانب األعمال التي تقوم بها 
الشيخة فريحة األحمد على الصعيد 
اإلنساني والتي تكمل منظومة التفاعل 
بني القيادات السياسية واالجتماعية، 
وذلك ألن مسؤولية الدور االجتماعي 

تقع على عاتق كل فئات املجتمع.
وتطرقت السعيد الى حفل تكرمي 
الش����يخة فريحة األحمد الذي أقامته 
التي  الكتاب األفروآسيويني  جمعية 
منحت الش����يخة لقب أميرة العرب 
املثالية وهذا التكرمي يعتبر تكرميا لكل 
امرأة كويتية. ودعت السعيد الناس 
الى التبرع ملستش����فى 57357 لدعم 
هؤالء األطفال، وهو أمر ليس بجديد 
على الكويتي����ني، خاصة ان الكويت 
سباقة لدعم هؤالء األطفال لذلك يجب 
تعزيز هذا العمل اإلنساني للتخفيف 

عن هؤالء األطفال وذويهم.

خال مد جسور التعاون بني اجلهات 
املعنية في الكويت ومصر.

وتاب����ع: مت نقل جترب����ة جائزة 
األم املثالي����ة الى مصر، حيث طلبوا 
املشاركة في هذه اجلائزة على مستوى 

بني الب����اد في املجال����ني االجتماعي 
واإلنساني.

وقال انه سيكون هناك العديد من 
املشاريع التنموية املستقبلية للقضاء 
على البطالة وزيادة منو األسرة من 

57357 ملرضى سرطان األطفال، حيث 
قدموا الدعم املادي واملعنوي لهم.

ثم حتدث املستشار األول للجنة 
الشيخ صالح النهام عن أهمية هذه 
الزيارات التي تعزز الروابط والعاقات 

عمل مش����تركة للنظر في املشكات 
والعوائق التي تواجه األسرة وحمايتها 
من ظواهر التفكك، السيما ان األسر 
العربية تواجه مشاكل مشتركة، كما 
زارت األحمد والوفد املرافق مستشفى 

رندى مرعي
عقدت رئيسة اللجنة العليا جلائزة 
األم املثالية الش����يخة فريحة األحمد 
مؤمترا صحافيا تناولت فيه زيارتها 
األخيرة جلمهورية مصر العربية التي 
تخللتها زيارة للسيدة األولى سوزان 
مبارك ووزي����ر التضامن االجتماعي 
د.عل����ي مصيلحي ووزي����رة الدولة 
لشؤون األس����رة والسكان د.مشيرة 
خطاب ومحافظ حلوان السابق د.حازم 

القويضي.
وقالت األحمد ان املجلس الوطني 
للمرأة ما هو إال مؤشر لتقوية الروابط 
والعاقات بني الدول العربية للتطلع 
الى مستوى متقدم في تنمية املجتمعات 

العربية عامة واألسرة خاصة.
وتابعت األحمد: مت تبادل شؤون 
األسرة العربية ملستقبل واعد من خال 
النهوض باألسرة للوصول الى التكامل 
والنضوج الفكري والثقافي، خاصة 
اننا نعيش ف����ي األلفية الثالثة زمن 

التغيرات املفاجئة واملتسارعة.
وأضاف����ت ان هذه الزي����ارة التي 
نقل����ت جترب����ة األم املثالي����ة جاءت 
متميزة من حيث النتائج وستعقبها 
لقاءات وزيارات متتالية لتشكيل جلان 

فريحة األحمد: األسر العربية تواجه مشاكل مشتركة ويجب حمايتها من التفكك
خالل مؤتمر صحافي حول زيارتها لمصر

طلبة املدرسة خالل زيارتهم إلى البنك

البنك األهلي استضاف 
ثانوية األحمدي بنين

اس���تضاف البنك االهلي الكويتي طلبة ثانوية االحمدي 
بنني بالتنسيق مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لعمل 
زيارة ميدانية للفرع الرئيس���ي، وذل���ك لتعريفهم عن قرب 
بالعمل املصرفي وتقنية العمل االداري في عدة ادارات، وكان 
في اس���تقبالهم فريق ادارة العاق���ات العامة الذي نظم لهم 
برنامجا يتضمن جولة في االدارات املختلفة ومحاضرة عن 
انش���طة البنك تخللها نقاش وأس���ئلة من قبل الطلبة حول 
تلك النش���اطات وطرق واساليب العمل في القطاع املصرفي 
ومزايا العمل في القطاع اخلاص، ومن جانبهم أبدى الطلبة 
اعجابهم واهتمامهم الكبيرين مبا شاهدوه من خدمات متطورة 
واساليب عمل حديثة تقدم بأفضل مستويات اخلدمة لعماء 

البنك االهلي.
وتأتي هذه االستضافة من منطلق مبادئ البنك االساسية 
التي تهدف الى تدعيم مختلف االنش���طة التربوية والثقافية 
التي تقدمها املؤسسات التعليمية كافة، واميانه الشديد بدور 
املس���ؤولية االجتماعي���ة ملا لها من اث���ر ايجابي على اجليل 

اجلديد الواعد.


